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مرض الكورونا منترش يف كل العامل منذ مطلع  .2020أكرث من  100مليون شخص أصيبوا باملرض.
املرض خطري لحوايل %5-من املصابني وقاتل بنسبة.%2-
أصيب بالكورونا حتى اليوم حوايل  %8من مواطني إرسائيل .يف مسغاف أكرث من  ،%4-تم
تشخيص أكرث من  1300مصاب .تلقى التطعيم خالل األشهر األخرية حوايل %40 -من سكان
إرسائيل ،وحوايل %50-من سكان مسغاف .وفق الفئات العمرية التالية؛ فوق جيل ال  60حوايل
 90مصاب ،حوايل %60-من جيل  ،60-40ونحو %30-من جيل  .40-0غالبية السكان تلقوا اللقاح
وتطعموا ضد املرض .األوالد تحت جيل  16سنة ،الذين يشكلون حوايل %30-من السكان يف
إرسائيل وحوايل %35-من سكان مسغاف ،غالبيتهم مل يتطعموا حتى اآلن .انتشار الفريوس يف
أوساط األوالد ما زال يشكل خط ًرا حقيق ًيا.
عىل كل حال ،سنقف قري ًبا أمام تحول بالنموذج .كل فئة املواطنني يف خطر تطعمت تقري ًبا،
وتتعاىف أو اختارت من محض إرادتها أن ال تتطعم .الخطر انخفض .أرى أن اختيار عدم أخذ لقاح
التطعيم ينقل تحمل مسؤولية الخطر للذي اتخذ القرار .كام يبدو فإن جز ًءا من التقييدات ستتم
إزالتها عن املتطعمني واملتعافني الذين يشكلون غالبية املواطنني كبار السن.
يستطيع اليوم كل إنسان أن يتطعم ويقلص خطر إصابته باملرض عىل األقل بنسبة  ،%5وبهذا
يقلص خطر اإلصابة مبرض خطري عىل األقل بنسبة  .%0.3اذا اخذنا بالحسبان نسبة املتطعمني
فإن الخطر بهذا ينخفض إىل معادلة .10/1
نحن نستعد لتجديد النشاط الجامهريي .فتح النادي القروي ،تجديد كل نشاطات املراكز
الجامهريية يف البلدات .يف العناقيد ومراكز الخدمات .نشاط ״مرحافيم״ للجيل الثالث أيضً ا.
نحن بحاجة لتقارب اجتامعي يف كل أطر حياتنا .نحن نعيش يف مجتمعات وليس عبثًا يطلقون
علينا اسم بلدات جامهريية .إن مسغاف هي «مجتمع مجتمعات» .املجلس يستعد...

أعامل ترتيب املمر األريض عىل شارع  805مبحاذاة عتسمون تسببت بتشويشات عىل حركة
السري األسبوع املايض .التشويشات مؤقتة طب ًعا.

استلمنا األسبوع املايض قرار اللجنة اللوائية بشأن املنطقة الصناعية بارليف ،املنطقة الصناعية
املشرتكة ملسغاف ،مطيه اشري ،كرميئيل ،البعنة ،دير األسد ومجد الكروم .قدمت مديرية املنطقة
الصناعية مخططًا إللغاء مهبط الطائرات غري املستخدم واملعطل وتخصيص األرض القسائم
للتسويق للصناعة حسب تعليامت املنطقة الصناعية .صادقت اللجنة اللوائية عىل املخطط
ولكن قررت إلغاء دور مديرية
املنطقة الصناعية بالتصنيف واستيعاب املصانع .ولكن تقرر إبقاء هذا الدور كام كان نتيجة
االستئناف الذي تقدم به املجلس ومثانية بلدات محيطة باملنطقة الصناعية ،ومنح مديرية
املنطقة الصناعية طلب فحوصات جودة البيئة من كل مصنع يتقدم بطلب لالنضامم للمنطقة
الصناعية .ويف املقابل طلبت اللجنة إلغاء قامئة طويلة تحوي أنواع مختلفة من املصانع قد تم
منعها حسب النظام يف املنطقة الصناعية .مقدمي االستئناف وافقوا يف هذه املرحلة عىل هذا
القرار .وكام بلغت باملايض سأواصل التبليغ .مديرية املنطقة الصناعية تطور مخططًا مبساحة
نحو  400-دونم أخرى للبارك يف مناطق نفوذ مسغاف ومجد الكروم ،يف املناطق الواقعة بني
البارك وشارع .85

كانت جلسة مهمة مع مديرية التخطيط حول التخطيط الشامل لدير األسد وحول املبادرة
املشرتكة لتطوير مناطق تشغيل محلية وتطوير منطقة تشغيل محلية عىل حدود دير األسد يف
منطقة نفوذ مسغاف بني كيشور وتوفال.
كانت جلسة هامة األسبوع املايض يف لجنة االستئناف يف املجلس القطري للبناء والتخطيط حول
مخطط توسعة بلدة ياعد ،التي تتقدم باملخطط منذ  8سنوات وقد فُحصت أكرث من  10-بدائل.
من املقرر أن تتوسع البلدة يف نهاية املطاف إىل  500-وحدة سكنية .وفق وترية العمل هذه
يستغرق أمر املصادقة عىل املخطط 100سنة!
كانت جلسة للجنة الرفاه يف مركز املجالس اإلقليمية ،شارك فيها مديرين كبار من وزارة الرفاه
ومديري أقسام رفاه وجمعيات لها عضوية يف اللجنة والتي تقدم خدمات للمسنني .الخطة
ل 2021-هي تطوير املناعة البلدية ،سلة الخدمات للجيل الثالث يف املجالس اإلقليمية والحلول
للسكن لذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع .هناك قضية مهمة وهي تعريف عامل اجتامعي
للمنطقة وتخصيص عاملني اجتامعيني ملرافقة فئات معينة ملدة طويلة .طريقة العمل هذه
مقبولة ج ًدا يف البلدات الصغرية يف املناطق الريفية بالعامل كام يف البلدات الصغرية يف إرسائيل.
طريقة العمل يف إرسائيل مالمئة أكرث للمدينة وأقل القرية.
التقى األسبوع املايض رؤساء سلطات إقليمية ومديري أقسام املعارف مع مديرين من وزارة
االقتصاد بشأن التسجيل للمراكز اليومية املؤهلة يف بلدات مسغاف ،وعددها  .17التسجيل هو
حسب تعليامت الوزارة وال يوجد مناطق تسجيل .سنتابع تأثري التعليامت عىل املراكز اليومية
يف بلداتنا.
عقدت األسبوع املنرصم جلسة للجنة الفرعية للبناء والتنظيم وسلطة الرتخيص.
التقيت األسبوع مديري املجتمعات ،وسكرتريي ومركزي الحكم املحيل يف كل بلدات مسغاف.

نهاية األسبوع املايض تجدد التعليم املبارش الوجاهي يف كل مدارسنا تقري ًبا ،يف الصفوف األوىل
حتى الرابعة ،ويف املراكز ورياض األطفال .أجرينا امتحانات البجروت حسب املخطط.

التقيت األسبوع املايض ممثيل جمهور ومواطنني من عتسمون ،كورنيت ،متسبيه أفيف ،ياعد
ووادي سالمة.

حل يوم السبت شهر آذار .يوم السبت عىل رأس الشهر .أخرجنا «ج» كتب توراة .واحد لقضية
«قوانني» ،وثان إكرا ًما لرأس الشهر ،وآخر إكرا ًما ل»سبت شكاليم» عىل اسم التربع اإللزامي
املوحد للمجتمع مبارشة بعد تسليم التوراة .شهر مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

